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Abstract 
In this essay different aspects of the motif of the criminal have been traced in Lotta Lotass’s 
Min röst ska nu komma från en annan plats i rummet and Vladimir Nabokov’s Lolita. By 
seeking its representation in the texts, the intention was to show how themes, stylistic patterns 
and narrative functions interrelate in the construction of the motif. The perpetrator’s position 
within the narrative structure and its consequences have also been assessed. 

By discussing the meta-fictive aspects of the novels I stressed the importance of the 
reader’s function, arguing the reader’s participation in the construction of the motif. 
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INLEDNING 
Samhällets relation till förbrytaren och förbrytarens relation till samhället utgör ett 

spänningsfält där den kollektiva självbilden formuleras och omformuleras, där frågor kring 

etik och moral diskuteras, och kontinuerliga gränsförflyttningar sker. Medieintresset och 

allmänhetens intresse för specifika brott och förbrytare är enormt. Efter uppmärksammade fall 

diskuteras därför vanligen hur mediehanteringen har sett ut, hur polisen har agerat och hur 

samhället överlag har reagerat. Sensationaliseringen av uppmärksammade förbrytare är en 

mångmiljonindustri, med Charles Manson som en av de mest välkända. I samband med 

skolskjutningarna i USA har det de senaste åren förts debatter kring våld i samband med 

datorspel, där den som spelar är förövaren. I Sverige lyftes frågan om censur i samband med 

det så kallade mangamålet, när en serievetare åtalades på grund av sitt innehav av tecknade 

bilder föreställande barn i våldsamma, eller sexuella situationer. Även talutrymmet för 

specifika förbrytare under rättegång har varit uppe i debatt. Företeelser av det här slaget är 

ofta kopplade till etiska och moraliska frågor, men också försök att förstå vad som får 

människor att begå brott. Det kan handla om vad som utmärker förbrytaren eller vilka 

drivkrafter som kan tänkas ligga bakom eller bidra till våld och sexuella övergrepp. Mitt 

intresse för ordets makt och språkets hegemoni fick mig att vilja undersöka och 

problematisera förbrytarkonstruktionen i den litterära texten.  

 

Material, frågeställning och syfte 
Undersökningen grundar sig i Vladimir Nabokovs Lolita (1955) och Lotta Lotass Min röst 

ska nu komma från en annan plats i rummet (2006).1 Syftet är att ta reda på hur motivet 

förbrytaren konstrueras i dessa texter. Anledningen till användningen av begreppet 

konstruktion i samband med motivet, är att jag vill undersöka hur olika textuella aspekter får 

det att framträda. Min avsikt är att granska hur mönster i prosan, retoriska grepp och 

maktrelationer utför, framställer eller speglar motivet. Vilken position har förbrytaren 

exempelvis inom textens egen logik? Båda de romaner som jag utgår ifrån har 

berättarstrukturella egenskaper som påverkar uppfattningen av motivet som jag undersöker. 

Jag vill se vilka möjligheter att interagera med texten som erbjuds läsaren och huruvida 

läsaren är delaktig i konstruktionen av förbrytarrollen. 
                                                
1 Lotta Lotass (2006). Min röst ska nu komma från en annan plats i rummet. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2006. 

Vladimir Nabokov (1955). Lolita. London: Penguin Books, 2006. 

  
 



5 
 

Metod och teori 
Metoden för undersökningen är tematisk och komparativ. Valet att inte ha separata delar för 

romanerna i undersökningen, grundar sig i avsikten att utnyttja den jämförande aspekten, 

eftersom utbudet av tidigare forskning kring dem är så ojämnt. Tanken är att närmare jämföra 

och undersöka olika lager i berättandet för att få en uppfattning om textens inre maktordning 

och hur förbrytarens position inom den ser ut. Jag kommer att inleda med att fokusera på 

berättarstrukturella element och förbrytarens position i texten, för att skapa en analytisk grund 

för en friare granskning av språkliga mönster och teman, i ljuset av texternas narrativa 

egenskaper. Anledningen är att jag vill granska hur relationen mellan vad som uttrycks och 

hur det uttrycks ser ut och hur det påverkar motivet.  

I båda texterna kommer de metafiktiva inslagen att granskas, främst i förhållande till hur 

de påverkar läsarpositionen. Metafiktion definieras enligt Nationalencyklopedin som: ”[…] 

[L]itteratur som gör läsaren uppmärksam på att det som berättas är uppdiktat. Sådana texter 

kommer å ena sidan att tolka sig själva och medverka till läsarens förståelse av dem, medan 

de å andra sidan undersöker skillnaden mellan verklighet och fiktion.”2 Det är denna 

kortfattade definition som jag kommer att utgå ifrån, på grund av att jag använder begreppet 

som ett verktyg för att diskutera hur romanernas olika metafiktiva aspekter fungerar i 

förhållande till förbrytarkonstruktionen, men inte har för avsikt att föra en djupgående 

diskussion av begreppet. 

När jag undersöker berättandet i Lolita kommer jag bland annat att förhålla mig till Greta 

Olsons läsning av begreppet den opålitlige berättaren, som myntades av Wayne C. Booth i 

The Rhetoric of Fiction (1961).3 Booths modell för opålitligt berättande har studerats av bland 

andra Ansgar Nünning, som kritiserar modellen för att inte ta tillräcklig hänsyn till läsarens 

roll i uppfattningen om pålitlighet. I artikeln ”Reconsidering Unreliability: Fallible and 

Untrustworthy Narrators” (2003) diskuterar Olson opålitligt berättande genom att 

problematisera Booths och Nünnings olika förhållningssätt.4 Nünning menar att opålitligt 

berättande är en funktion med direkt koppling till läsaren som skiftar med läsarens historiska 

och kulturella kontext, och därmed snarare bör betraktas som en läsarstrategi än som en av 

textens inneboende egenskaper.5 På grund av mitt intresse för hur läsarpositionen ser ut 

kommer jag att förhålla mig till några av punkterna från Nünnings lista med textuella signaler 
                                                
2 Nationalencyklopedin (14.1.2013) http://www.ne.se/lang/metafiktion. 
3 Wayne C. Booth. The Rhetoric of Fiction. Chicago: University of Chicago Press, 1961. 
4 Greta Olson. ”Reconsidering Unreliability: Fallible and Untrustworthy Narrators”, Ohio State University Press, Narrative, 
Volume 11, Number 1, January 2003, s. 93-109. 
5 Olson (2003), s. 97. 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för att upptäcka funktionen. De textuella signaler jag kommer att förhålla mig till tillhör de 

senare på listan och avser: Direkt tilltal riktat till läsaren och medvetna försök att styra 

läsarens sympati; syntaktiska signaler som visar på stark känslomässig involvering hos 

berättaren; självrefererande, metanarrativa diskussioner angående berättarens pålitlighet; en 

erkänd avsaknad av pålitlighet; en förutfattad mening som är erkänd eller situationsrelaterad; 

paratextuella signaler såsom titel, undertitel, och förord.6 

Referenser till huvudverken kommer att finnas löpande i texten med titelns första bokstav 

och sidnummer inom parentes. 

 

Forskningsöversikt 
Det material som finns tillgängligt om Min röst ska nu komma från en annan plats i rummet 

(2006) utgörs nästan enbart av recensioner. I artikeln ”En dånande tystnad: Lotta Lotass” av 

Ulf Olsson publicerad i tidskriften OEI omnämns romanen, men artikeln nämner det ofta 

våldsamma i Lotass texter, och behandlar framförallt ljudligheten, eller stumheten i Lotass 

roman Den svarta solen.7 Olsson beskriver även Lotass experimenterade med form och 

läsande, som de numrerade styckena i Den svarta solen med anvisningar om olika genvägar i 

läsningen där läsaren själv kan välja i vilken ordning de skall läsas, och det opaginerade 

lösbladssystemet i Den vita solen.  Lotass webbpublicerade Redwood, lägger också 

organiseringen av läsningen på läsaren, som själv får klicka sig fram till texterna genom 

numrerade länkar och är en slags bildtexter skrivna utifrån gamla fotografier av amerikanska 

skogshuggare som poserar vid jättelika redwoodträd.8 I Redwood spelar även tid och 

tillfällighet in eftersom texterna skrevs och lades upp kontinuerligt mellan 2008 och 2009.  

Den cirka femtio år äldre Lolita har spridit sig långt ut i den litterära forskningens olika 

förgreningar. Romanen utgavs först 1955 i Paris, av Olympia Press, ett förlag associerat med 

erotisk och kontroversiell litteratur. Förlaget var exempelvis även först med att utge romaner 

som Pauline Réages (pseudonym för Anne Desclos) Histoire d'O och William S. Burroughs 

Naked Lunch. Anledningen till den franska utgivningen var att Nabokov inte kunde hitta en 

amerikansk utgivare som var villig att publicera Lolita av rädsla för att sättet som romanen 

behandlar det tabubelagda pedofil-temat skulle kunna leda till åtal. Debatten som väcktes vid 

utgivningen kretsade kring moralfrågor involverande både litteratur och lagstiftning. När det 

tre år senare ändå blev en amerikansk utgivning, fortsatte moraldebatten, men 

                                                
6 Greta Olson. ”Reconsidering Unreliability: Fallible and Untrustworthy Narrators” (2003), s. 98. 
7 Ulf Olsson. ”En dånande tystnad: Lotta Lotass”, OEI 46,47, 2009.  
8 Lotta Lotass. Redwood, 2008-2009 (3.2.2013) http://www.autor.se/autoreter/redwood/index.htm. 



7 
 

litteraturkritikernas uppmärksamhet fokuserade till stor del på romanens stil och litterära 

kvalitéer. Under sjuttiotalet fick moraldiskussionen en ny vinkel. Lolita kom att analyseras ur 

ett feministiskt perspektiv med fokus på Humbert Humberts maktposition i förhållande till 

flickan.9 1980- och 1990-talet utgjorde en vändpunkt för forskningen, då intresset riktades 

mer mot representationen, eller icke-representationen av romanfiguren Lolita samt moraliska 

och etiska implikationer av Humbert Humberts beteende. Linda Kauffman tillhör de som 

belyste frågan om ”den verkliga” flickan i texten.10 Elizabeth Patnoe är en av de som lyft fram 

det problematiska med läsningar som undviker, eller omformulerar övergreppen mot flickan i 

romanen. I artikeln ”Lolita Misrepresented, Lolita Reclaimed: Disclosing the Doubles” (1995) 

argumeterar Patnoe för hur den sortens tolkningar följer den retorik som minimerar eller tystar 

romanens underliggande trauma.11  

Bland teoretiker som diskuterar det opålitliga berättandet i Lolita finns bland andra James 

Phelan. Bland annat ställer Phelan berättandet i relation till två skilda läsartyper som benämns 

som ”the authorial audience and flesh and blood readers” och hur dessa svarar mot romanens 

retoriska mekanismer.12  

Bland den nypublicerade forskningen finns Erik van Ooijen som behandlar texten som ett 

system av mönster och diskuterar de affektiva mekanismerna i Lolita i artikeln ”Ogling Lo: 

For an Erotics of Literary Description” (2011).13 Anika Susan Quayle tillhör de som fortsatt 

diskussionen kring en ”verklig” flicka i texten i ”Lolita is Dolores Haze: the ‘Real’ Child and 

the ‘Real’ Body in Lolita” (2009).14 

 

Dolores/Lolita 
När jag talar om Nabokovs roman i undersökningen kommer jag att använda namnet Dolores 

när jag refererar till den antydda ”verkliga” flickan, och Lolita när jag talar om Humbert 

Humberts estetiserade och avhumaniserade nymfettfantasi. Jag menar att en dubbelhet kring 

flickan iscensätts och vill problematisera det. Vissa forskare hävdar att det inte ens går att tala 

                                                
9 Fanny Söderbäck. ”Sköna gossar och demoniska nymfetter: En analys av den erotiska blicken på barnet hos Vladimir 
Nabokov och Thomas Mann”, Södertörns högskola, HT-99. 
10 Linda Kauffman, “Framing Lolita: Is There a Woman in the Text?” Refiguring the Father: New Feminist Readings of 
Patriarchy, eds. Patricia Yaeger and Beth Kowalski-Wallace, Carbondale: Southern Illinois University Press, 1989. 
11 Elizabeth Patnoe. ”Lolita Misrepresented, Lolita Reclaimed: Disclosing the Doubles”, College Literature, Vol. 22, No. 2, 
juni, 1995, s. 81-104.  
12 James Phelan. ”Estranging Unreliability, Bonding Unreliability, and the Ethics of ’Lolita’”, Narrative, Vol. 15, No. 2 
maj, 2007, s. 222-238.   
13 Erik van Ooijen. ”Ogling Lo: For an Erotics of Literary Description”, Nabokov Online Journal, Vol. V, 2011. 
14 Anika Susan Quayle. ”Lolita is Dolores Haze: the ‘Real’ Child and the ‘Real’ Body in Lolita”, Nabokov Online Journal, 
Vol. III, 2009. 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om en flicka bakom Lolita, eftersom H.H:s retorik gör det omöjligt att skapa en trovärdig 

uppfattning om en sådan. Andra forskare hävdar att den ”verkliga” flickan framträder på vissa 

ställen i texten, men att H.H. är blind för henne, att han enbart ser nymfetten som han skapat. 

Anika Susan Quayle argumenterar för detta i ”Lolita is Dolores Haze: the ‘Real’ Child and the 

‘Real’ Body in Lolita”15. Till skillnad från Quayle tror jag inte att ”den verkliga” flickan med 

framgång går att söka eller fastslå, utan försöker utreda de mekanismer i berättandet som 

antyder flickan och uppmuntrar läsaren att förgäves utreda ”sanningen bakom” de situationer 

som Humbert Humbert skildrar. Jag skriver mer om detta under rubrikerna ”Känselövningar” 

och ”Att tysta traumat i Lolita”.  

 

Övergripande om romanernas handling 
Min röst ska nu komma från en annan plats i rummet. I Lotass roman hyr någon ett 

hotellrum. Personen som bor i rummet lyssnar till den ansiktslöse mannen ”han som är alla 

och många och ständigt blir fler” (M, 44) och känner Kaninen, Clownen, Aposteln och 

Odjuret. De är seriemördare. Kanske är de personens galenskap, syner, eller låtsasvänner. 

Man får höra om när de var små, om deras hem, tankar, och hur de ser människor. Men 

framförallt om hur de dödar människor, eller hur de har dödat. Och personen dödar. Eller så 

utspelar sig allt i huvudet. Kanske är det fråga om en copy cat – någon som härmar andras 

brott. 

Personen nämns inte vid namn, men känns igen genom sitt konstanta apelsinjuicedrickande 

och sockerätande: Chokladlinser, sockerpudrade cannoli, muffins med hela chokladbitar, 

hallonsylt och ananas med socker, frukttårta. Personen är besatt av renlighet eller: tycker inte 

om smuts. Gillar maskiner och föraktar människor. Det är en roman som osar av tvångstankar, 

utanförskap, våld och död, men där finns också bräcklighet. Enligt bokomslagets baksida är 

fyra av romanfigurerna baserade på ökända, autentiska seriemördare, men känner man inte till 

dessa eller de smeknamn som de fått i medierna, så framgår det inte nödvändigtvis för läsaren. 

Den utspelar sig på hotellrum, i Las Vegas och det kringliggande ökenlandskapet – en 

provsprängningsplats, en dammbyggnation, en chokladfabrik.  

Titeln Min röst ska nu komma från en annan plats i rummet kan spåras till Sveriges Radios 

kontroll av stereolyssning från 1976, som skulle hjälpa nyblivna stereoägare att kontrollera 

                                                
15 Anika Susan Quayle. ”Lolita is Dolores Haze: the ‘Real’ Child and the ‘Real’ Body in Lolita” (2009). 



9 
 

stereoåtergivningen, känd genom frasen ”Min röst ska nu komma från en obestämd plats i 

rummet”.16 

 

Lolita. Huvudpersonen i Nabokovs problematiska och tvåfaldigt filmatiserade roman Lolita 

kallar sig Humbert Humbert. Han är den skrivande pedofilen som reser från Frankrike till 

Amerika och träffar en tolvårig flicka som han utnyttjar sexuellt. Flickans namn är Dolores, 

men han kallar henne Lolita. H.H.s kontakt med flickan börjar när han ser henne solandes på 

gräsmattan utanför ett hus med ett rum till uthyrning. Från det ögonblicket upptas hela hans 

värld av hans sexuella begär till henne – en besatthet som leder till att han flyttar in, och sedan 

gifter sig med hyresvärden Charlotte som är mor till Dolores, för att kunna komma närmare 

flickan och genomförandet av sina pedofila planer. Modern som läser hans dagbok och får 

reda på hans hemlighet, blir påkörd av en bil och dör innan hon hinner göra något med 

informationen. Eftersom även flickans far är död gör H.H. sig själv till förmyndare över 

henne. Han har redan under vistelsen i huset haft sexuella upplevelser med Dolores genom 

mer eller mindre subtilt tafsande och smygonani, men det är först när Charlotte dör, som han 

fullt ut och konsekvent börjar utnyttja tolvåringen sexuellt. Han reser sedan runt i landet med 

henne för att minska risken av att bli avslöjad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
16 Stereotestet finns som ljudfil på Sveriges Radios hemsida (7.2.2013.) 
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3365&grupp=6233&artikel=3502103 



10 
 

UNDERSÖKNING 

Berättandet och förhållandet till begreppet sanning 
Min röst ska nu komma från en annan plats i rummet. Man skulle kunna skriva otaliga 

sidor om den splittrade berättarstrukturen i Min röst ska nu komma från en annan plats i 

rummet (hädanefter kommer jag att referera till romanen som Min röst). Den inleds som en 

slags skapelseberättelse med ett tungt och bibliskt språk. Prosan är uppbruten och 

fragmentarisk. Kortare berättelser, dikter, ramsor, skisser, loggboksanteckningar, scener, 

redogörelser, dialog och även manuskriptliknande stycken, följer på varandra med en slags 

associativ drivkraft i en text med många radbrytningar och styckeindelningar. Det är en roman 

som inte så lätt låter sig fastslås. 

Berättarstrukturen får mig att tänka på ett stycke ur texten som lyder: ”Lämna inga 

mönster, säger han. De söker dig genom de mönster som du lämnar. Så, var alltid ny, var 

alltid någon annan.” (M, 44). Att hitta mönster vad gäller teman och språkbruk i texten är 

ingen svårighet, däremot finns det en osäkerhet eller skakighet kring berättarrösten. Det finns 

ett jag i texten, men det verkar vara ett splittrat berättarjag. Multipel personlighet? 

Tvångstankar? Kanske söker jaget efter ett vi? Ett vi som delar samma människoförakt och 

som bär på ett trauma? Kanske har berättarjaget känslor som söker sin motsvarighet i någon 

annan? En ensam som söker gemenskap? Ett huvud med våldsamma tankar som söker 

likatänkande? En våldsamhet som söker sitt ursprung?  

Ulf Olsson påpekar i artikeln ”En dånande tystnad: Lotta Lotass”: ”Mycket i Lotass verk är 

stort. Hennes på nätet utlagda texter handlar om gigantiska redwoodträd, om gigantiska 

kraftverk, om gigantiska sinnessjukasyler.”17 I Min röst är det mycket som är stort. 

Sightseeing på stora platser med stora maskiner, stora byggnader med stora salar. Det 

uppbrutna och osäkra i hur man förflyttar sig mellan spelplatserna och vad det är som berättas 

i Min röst får ett sammanhang genom upprepning: Återkommande ord och återkommande 

teman.  

 Som Olsson även framhåller är Lotass texter ofta starkt våldsamma och ”kanske även 

extremt auktoritära”.18 Min röst är en våldsam text med våldsamma händelser och ord, och det 

finns även en stark auktoritet i språkbruket i form av ordval och meningsuppbyggnad. Men 

det splittrade i berättandet gör auktoriteten svajig, eller dysfunktionell. Känslan av 

utanförskap, att som läsare vara utesluten går på sätt och vis hand i hand med känslan av att 

                                                
17 Ulf Olsson. ”En dånande tystnad: Lotta Lotass” (2009), s. 145. 
18 Olsson (2009), s. 145. 
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vara invigd. Och utanförskap och sökandet efter det gemensamma är kanske även romanens 

huvudteman. 

I början av texten dyker kortare passager inom hakklammer upp, passager som liknar 

anteckningar ur en skrivarprocess och därmed väcker en textmedvetenhet hos läsaren, som ger 

en metafiktiv dimension till läsningen. 

 
[Är detta avsnitt för långt? Radbrytningar? Skall jag genomgående bryta eller ska jag låta allting 
bara löpa? Just nu finns det inte tid till att fatta något beslut. Det måste vänta.] (M, 60) 

 
Men var får jag tag i materialet? Det är frågan. Kan jag använda mig av planritningarna till den här 
byggnaden? Som en utgångspunkt? Jag måste i så fall vara beredd att göra avkall på mitt 
sanningskrav. Det är jag inte. Jag vill att det ska stämma in i minsta detalj. (M, 24-25) 

 
 

Passagerna väcker frågor. Vad är det som skildras? Vad är det som ska ”stämma in i minsta 

detalj”? Är det författarens egen eller en iscensättning? Och ”sanningskravet”? Vad är det för 

sanning som åsyftas? Det för tanken till den fixering vid platser och materiella ting som man 

kan finna i den mediala uppståndelsen kring en förbrytare. Hur de undersöks och visas upp. 

Platsen där ett mord ägt rum eller där kroppar legat begravna. Den anklagades arbetsplats, 

frukostbord, sänglampa, barndomsfotografier: Miljöer och ting som är stumma vittnen. Följer 

man den tankegången får en av romanens spelplatser Las Vegas, staden som imiterar platser 

och byggnader; som tjänar pengar på kända, mytomspunna människors öden, utseenden och 

handlingar betydelse för den uppbrutna prosans sammanhållning. Det är ljuset från denna 

syntetiska stad, ljuset och syndens stad – staden vars byggnader imiterar andra städers 

byggnader som kastas på berättarjaget. Detta berättarjag som imiterar olika seriemördare. Ett 

berättarjag som går in och ut ur fantasier om andras upplevelser och andras liv. Som gör dem 

till sina egna upplevelser och blandar dem med sina egna minnen och handlingar. Och gör 

seriemördarna till sitt enda betydelsefulla sällskap och sina enda viktiga vänner.  

Sextiofem sidor in i boken (av dess hundranittioåtta sidor) presenteras dem: Kaninen, 

Clownen, Aposteln och Odjuret, under rubriker med samma namn. Fyra seriemördare som 

verkligen är sina smeknamn. De är estetiserade karikatyrer. Iögonfallande exempel är att 

Kaninen har en faktisk kanindräkt och Clownen en clownkostym. De talar också om sig själva 

som om de alltid haft dessa kostymer. Och de talar om de hem som de tvingats lämna medan 

berättarjaget går husesyn. Tempusväxlingarna i texten skapar situationer vilka förefaller 

utspela sig i huvudet på berättarjaget. Att bland annat rumsbeskrivningar blandas med 

formellt informativa stycken där fakta presenteras gör att delar av prosan ser ut som fragment 
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av information om de estetiserade figurerna. När presentationerna av de fyra tar vid, 

försvinner ”textkommentarerna” inom hakparentes och berättarstrukturen blir mer 

sammanhållen och konsekvent. Textkommentarerna kanske kommer från ett författarjag, men 

det kan också vara berättarjaget som sedan flyter ihop med fiktionen. Det är oklart. Sista 

meningarna i den sista hakparentesen i början av romanen lyder: ”Det kanske i själva verket 

hör ihop. Det kanske låter sig ledigt och enkelt flätas samman. Om jag inte prövar nu så blir 

det aldrig gjort.” (M, 40).  

De rubricerade styckena blandas upp av orubricerade stycken som ofta börjar ”på 

morgonen” eller med att berättarjaget vaknar på hotellet efter att ha dödat, ensam eller i 

sällskap av de andra. Det centrala berättarjaget är den namnlösa ensamma personen. 

Kombinationen av de textreflexiva passagerna och de mer absurdistiska delarna av prosan 

skapar en värld där det som uttrycks framstår som ett alternativ till något som inte kan talas 

om. Något som ligger dolt och upprepas men inte uttalas. Ledtrådar strös ut i texten och 

trasslas in i varandra genom romanfigurerna. Återkommande är: Ett trauma, en fader, ett våld, 

flygplan, fotografier, maskiner, ensamhet. Dessa ledtrådar får på romanens sista sida också 

kanske sin enda förklaring: ”Man kan aldrig, säger jag, snudda vid det som har varit. Försöka 

hantera det som varit. Det är inte verkligt. Det är bara drömmar, myter, gissningar och 

konstruktioner. Det är lika verkligt som en möjlig framtid. Ni får ta det, för all del, och 

utvinna ur det allt vad ni vill.” (M, 198). 

Olsson beskriver Lotass roman Den svarta solen som en roman som beskriver ”bilder av 

världen, inte världen”.19 Min röst är en roman där de fyra namngivna seriemördarna beskrivs 

mytiskt som om de vore sammansättningar av olika bilder och föreställningar om 

seriemördare. Den sortens skapande av seriemördarprofiler och deras karaktärsdrag som sker i 

medier. Oavsett om romanfigurerna är baserade på autentiska personer eller inte, så känns 

romanfigurernas estetiserade karaktärer igen. De är den slags seriemördar-stereotyper som 

man möter i skräckfilmer. 

 

Lolita. Lolita inleds med ett fiktivt förord undertecknat ”John Ray, Jr.” som ”informerar” 

läsaren om att skaparen av pseudonymen ”Humbert Humbert”, författaren av ”Lolita, or the 

Confession of a White Widowed Male”, har dött i häktet i väntan på rättegång. Det framgår 

inte vad det är han suttit häktad för, men John Ray, Jr. hävdar att brottets orsak och syfte 

skulle ha förblivit okänt om inte H.H:s ”manuskript” hade hamnat i händerna på honom (L, 

                                                
19 Ulf Olsson. ”En dånande tystnad: Lotta Lotass” (2009), s. 145. 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1). John Ray, Jr. uttrycker upprördhet över vad H.H. skildrar men betonar att det heller inte 

hade blivit någon bok om inte det skildrade hade ägt rum. Han fördömer å ena sidan H.H: ”He 

is abnormal. He is not a gentleman.” (L, 3); men tillägger; ”But how magically his singing 

violin can conjure up a tendresse, a compassion for Lolita that makes us entranced with the 

book while abhorring its author!” (L, 3). Samtidigt hånar han den ”paradoxalt pryde” läsaren 

(L, 2). 

I artikeln ”Estranging Unreliability, Bonding Unreliability, and the Ethics of Lolita” 

konstaterar James Phelan att förhållandet mellan pålitlighet och opålitlighet i berättandet i det 

fiktiva förordet är värda en analys i sig, på grund av den inkonsekventa stilen och de många 

plattityderna.20 Phelan kommenterar berättaren i det fiktiva förordet på följande sätt: 

 
The result is a narrator whose perceptions and evaluations we question, even if we do not have 
enough information to construct clear alternative views. More generally, after giving us three pages 
of John Ray, Jr., Nabokov has made both the flesh and blood and authorial audience more 
susceptible to the rhetoric of Humbert Humbert […]21  

 

Phelan menar att övergången från ”förordets” konstlade, styltiga språk och motstridiga 

budskap lägger grunden för två olika sorters läsares mottaglighet för H.H:s berättande. Men 

artikeln ägnar sig huvudsakligen åt att förklara varför vissa läsare tas in av H.H. medan andra 

motsätter sig honom.22 H.H:s totala makt över berättandet samt avancerade nätverk av 

härskartekniker i sin retorik i kombination med det problematiska i vad som skildras har gjort 

Lolita till föremål för en rad undersökningar av hur det opålitliga berättandet fungerar i 

romanen och framförallt vad det innebär för läsandet och tolkningen. Det finns en splittring 

inom den narrativa forskningen angående hur opålitligt berättande bör betraktas och hur stor 

del i uppfattandet av opålitligt berättande som läsaren har. Ansgar Nünning tillhör de som 

anser att opålitligt berättande är en funktion som till stor del är kopplad till läsaren och att 

man därför bör vara försiktig med att låsa funktionen till texten. 

Som tidigare nämnts har Nünning formulerat en lista med textuella signaler avsedd som 

hjälpmedel för att upptäcka det opålitliga berättandet (adapterade från Olson, se not).23 Listan 

                                                
20 James Phelan. ”Estranging Unreliability, Bonding Unreliability, and the Ethics of ’Lolita’” (2007), s. 234. 
21 Phelan (2007), s. 234. 
22 Phelan (2007), s. 232. 
23 Greta Olson. ”Reconsidering Unreliability: Fallible and Untrustworthy Narrators” (2003), s. 97. Nünnings textuella 
signaler är adapterade av Olson ur: Ansgar Nünning. “Unreliable Narration zur Einführung: Grundzüge einer kognitiv-
narratologischen Theorie und Analyse unglaubwürdigen Erzählens.” i Unreliable Narration: Studien zur Theorie und Praxis 
unglaubwürdigen Erzählens in der englischsprachigen Erzählliteratur, edited by Ansgar Nuünning, 3–40. Trier: WVT, 
1998. 
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kan användas för att lyfta fram de mest utmärkande dragen i H.H:s opålitlighet. Några av 

signalerna är: H.H:s direkta tilltal till läsaren och medvetna försök att styra läsarens sympati, 

hans känslomässiga involvering i egenskap av berättare, hans konstanta självrefererande, samt 

metanarrativa diskussioner kring H.H:s pålitlighet. 

Hans retorik är utformad som ett försvarstal för hans mord på Quilty, mannen som flickan 

rymmer med i romanens senare del. Försvaret är hans sexuella besatthet av den tolvåriga 

”Lolita”, men boken handlar om honom och hans begär. Han talar därför utifrån en 

försvarsposition och använder sig av direkt tilltal som ofta riktas till en jury, eller till en läsare 

som förutsätts läsa dömande. Men de direkta tilltalen är ofta ironiska och sarkastiska och 

framstår snarare som ett tilltal som möjliggör för H.H. att uttrycka hur lite han bryr sig om 

vad läsaren tänker eller tycker om vad han säger, men också som ett sätt att kommunicera sitt 

självförtroende och sin maktposition som författare. Samma läsare som han i ena stunden 

blidkar, hånar han i nästa. Precis innan han redogör för natten då han planerar att våldta 

Dolores efter att ha gett henne sömnmedel, misslyckas, och sedan hävdar att hon förförde 

honom morgonen därpå, riktar han exempelvis tilltalet till den kvinnliga läsaren: 

”Gentlewomen of the jury! Bear with me!” (L, 139). Opålitligheten i hans retorik består till 

stor del av att han hävdar sin ånger över övergreppen på flickan, men beskriver dessa 

situationer extremt vinklat och men framförallt med stor njutning. När han istället riktar sig 

till den manliga läsaren är det ofta formulerat som en slags male-bonding: ”Despite her 

advanced age, she was more of a nymphet than ever, with her apricot-colored limbs, in her 

sub-teen tennis togs! Winged gentlemen! No hereafter is acceptable if it does not produce her 

as she was then […]” (L, 262). Det är sannolikt att läsaren på grund av tilltalen distanserar sig 

från sin läsarposition.  

 

Läsaren 

Min röst ska nu komma från en annan plats i rummet. Den osäkerhet och ovisshet som man 

som läsare på ett eller annat sätt upplever när man börjar läsa Min röst beror inte enbart på att 

det är svårt att veta var man befinner sig i texten: vem som talar, vilken situation man är i, 

vilken plats man är på, eller vilken litterär form man är i. Den uppbrutna berättarstrukturen 

gör att man som läsare kanske upplever att man förlorar den översikt som man i många texter 

tror sig ha, eller föreställer sig att man har tills motsatsen bevisas. Att läsa romanen är som att 

ta sig fram genom att hoppa på stenar, utan att veta om stenen kommer vara liten som ett 

sandkorn eller stor som ett berg, glödhet eller iskall, eller i vilken riktning man är på väg. För 

det står klart redan från de första sidorna, eller kanske från romanens första mening ”I början 
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finns där endast dimma och oformlighet” att det varken kommer finnas stenar som är bekvämt 

utformade för fotfästet eller behagligt tempererade. Men vad du som läsare däremot vet är att 

du måste föreställa dig stenen för att ta dig dit du är på väg. Det är en otrygg läsarposition 

som beroende på läsaren kan upplevas som både obehaglig och irriterande att befinna sig i.  

Romanfigurerna i Min röst uttrycker ett vi som positionerar sig mot ett ni. Detta ni dyker 

exempelvis upp när Kaninen talar om sitt hem: ”En teveapparat, en krukväxt. Inte mycket. 

Bara tillräckligt för att skapa det ni kallar hemtrevnad” (min kursivering), (M, 70). Genom 

positioneringen från romanfigurernas sida bildas det ett vi och de. Vi är seriemördarna och de 

är människorna. Men denna positionering framkommer framförallt genom berättarjagets 

människoskildringar. Berättarjagets sökande efter gemenskap är som tidigare nämnts inte 

något som läsaren invigs i fullt ut. Berättandet och de ledtrådar som aldrig riktigt trasslas ut 

skapar en distans som stör läsarens potentiella identifikation med berättaren eller 

romanfigurerna. Läsaren kan inte bli en av dem eftersom läsaren enbart kan betrakta vad som 

berättas utan att kunna vara säker vad som faktiskt pågår. 

 

Lolita. Att läsa Lolita är att befinna sig i en läsarposition som är helt låst. Som läsare kan du 

välja att medryckas av H.H. eller ta avstånd från honom. Men du befinner dig som läsare i en 

position som innebär en slags medskuld i utnyttjandet av flickan. Sättet som flickan 

avhumaniseras på sker inte bara genom att H.H. beskriver henne som ”nymfett”, ett begrepp 

som myntas i boken och reflekterar H.H:s sexuella begär till vissa flickor mellan åtta och 

fjorton. Det är inte heller bara hur hon objektifieras i beskrivningarna av henne, utan genom 

att sammansmälta med H.H:s språk och stil – Lolita som poesi. Genom ett språk som 

genomsyras av H.H:s begär till flickan skapas en stil som arbetar med att styra läsaren 

tolkning. Det referentiella eller associativa språkliga system som byggs upp svarar hela tiden 

mot H.H:s begär. Den sortens sätt att styra eller påverka läsarens tolkning analyserar van 

Ooijen utförligt i ”Ogling Lo: For an Erotics of Literary Description”.24 Som läsare blir du 

delaktig i H.H:s skuld genom att läsa. H.H:s begär är centralt och driver hela berättelsen, men 

det finns olika sätt att reagera på texten som har att göra med den invecklade retoriken och 

stilen. Erik van Ooijen beskriver ett av de sätt som läsaren kan påverkas på följande vis: 

 

We may even feel comfortable about our potential wish of eradicating Charlotte in the first part of 
the book, so that the real action, so to speak, may commence; for such an attitude is clearly distinct 
from our everyday feelings toward our fellow beings. The attitudes, and desires, and wishes, we 
experience in reading a literary narrative are not directed at individuals, actual or fictional, but at 

                                                
24 Erik van Ooijen. ”Ogling Lo: For an Erotics of Literary Description” (2011).  
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the formal patterns making up an aesthetical plane of composition. As we respond to them, we do 
not respond to the demands of living beings, but are simply tracing the unfolding of language.25 

 
 
Här syftar Van Oijen på romanens första del när H.H. hyr rummet hos flickan och hennes 

mamma och H.H. beskriver sitt begär och hur hans besatthet växer fram. Eftersom handlingen 

drivs av H.H:s begär att ha sex med flickan, och språket så starkt uttrycker hans begär kan en 

typ av läsare vilja att ”the action” som van Ooijen uttrycker det, ska äga rum. En annan läsare 

kanske totalt motsätter sig H.H., men i Lolita blir själva läsandet, läsakten en slags perversion. 

Liksom van Ooijen betonar jag den påverkan på läsaren som mönster och komposition i 

texten har, men driver en annan argumentation under rubriken ”Känselövningar”. 

 

Ironi och strategisk humor i Lolita 

”Officer, officer, my daughter has run away. In collusion with a detective; in love with a 

blackmailer. Took advantage of my utter helplessness” (L, 254). Det citerade visar hur H.H. 

använder ironi för att manipulera läsaren. Man vet redan att förmyndarpositionen har varit 

hans täckmantel utåt, för att både utnyttja och kontrollera den föräldralösa flickan. Att hot och 

utpressning har varit hans medel att hålla flickan kvar och att det är i denna utsatta situation 

som hon har befunnit sig. Den typen av tragikomik är ett sätt att vinna sympatier hos läsaren. 

Han distraherar läsaren från allvaret i situationen, men också från flickan genom att vid 

upprepade tillfällen framställa sig själv som ett offer och genom att framhålla det ironiska i 

hans situation. Vad som genom H.H. kommuniceras till läsaren i det citerade är ju att han 

känner sig hjälplös när han inte längre befinner sig i positionen att utnyttja ett barns 

hjälplöshet. Fanny Söderbäck påpekar i ”Sköna gossar och demoniska nymfetter” att H.H. 

genom humorn påtvingar läsaren sitt eget perspektiv och drar slutsatsen: ”Därtill är dess 

funktion att förminska Lolitas smärta, den överskuggar problemets kärna och lättar upp. På så 

sätt skyddar sig Nabokov för moraliska påhopp.”26 Med ironi och humor skapar H.H. en 

retorisk hierarki som placerar hans begär framför konsekvenserna av begäret, även när han 

hävdar att han ångrar de konsekvenserna. Påtvingandet av H.H:s perspektiv är ju också en del 

av läsarens medskuld. Genom att konstant fokusera på sina egna begärskänslor gör han det för 

mig som läsare omöjligt att ta hans påstådda moraliska insikt om att det han ångrar sina 

sexuella övergrepp på flickan på allvar. Han har genom sitt sätt att uttrycka sig, inte bara 

framställt sig själv som en begärsstyrd och självcentrerad person, utan i allra högsta grad även 
                                                
25 Erik van Ooijen. ”Ogling Lo: For an Erotics of Literary Description” (2011), s. 19 ff. 
26 Fanny Söderbäck. ”Sköna gossar och demoniska nymfetter: En analys av den erotiska blicken på barnet hos 
Vladimir Nabokov och Thomas Mann”, Södertörns högskola, HT-99, s. 17. 
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som en extremt manipulativ sådan. Ett talande exempel på hur han avleder läsarens 

uppmärksamhet från allvaret i situationer som han beskriver genom att ironisera, är när han 

beskriver hur han får flickan att ”smeka honom” medan han betraktar andra barn: 

 
In whatever town we stopped I would inquire, in my polite European way, anent the whereabouts 
of natatoriums, museums, local schools, the number of children in the nearest school and so forth; 
and at school bus time, smiling and twitching a little (I discovered this tic nerveux because cruel 
Lo was the first to mimic it), I would park at a strategic point, with my vagrant schoolgirl beside 
me in the car, to watch the children leave school – always a pretty sight. This sort of thing soon 
began to bore my so easily bored Lolita, and, having a childish lack of sympathy for other 
people’s whims, she would insult me and my desire to have her caress me while blue-eyed little 
brunettes in blue shorts, copperheads in green boleros, and blurred boyish blondes in faded slacks 
passed by in the sun. (L, 181) 

 

Dominans och utanförskap 
Känselövningar 

(Do the Senses make Sense?) (L, 1)  

Den första meningens första ord och den sista meningens sista i Nabokovs roman är Lolita. 

Namnet knyter liksom ihop berättandet. Flickans namns betydelse beskrivs i det fiktiva 

förordet av John Ray, Jr. på följande sätt: ”While ’Haze’only rhymes with the heroine’s real 

surname, her first name is too closely interwound with the inmost fiber of the book to allow 

one to alter it; nor (as the reader will perceive for himself) is there any practical necessity to 

do so.” (L, 1 ff). Han syftar då på namnet Dolores och alla de variationer av namnet som 

förekommer.  

Andra raden i H.H:s berättelse lyder: ”Lo-lee-ta: the tip of the tongue taking a trip of three 

steps down the palate to tap, at three, on the teeth. Lo. Lee. Ta.” (L, 7). H.H:s nymfettskapelse 

Lolita introduceras inte bara här, utan aktiveras. Vissa läsare kanske stannar upp och prövar 

att uttala namnet och känner efter. Medvetet eller omedvetet, så är det säkert många läsare 

som upplever att det rycker i talmusklerna eller åtminstone i en liten nerv. Oavsett om så är 

fallet eller inte så får namnet en slags taktil laddning som sätter tonen för läsningen: Läsaren 

tränas att känna på namnet som ett första steg i deltagandet i H.H:s begär. 

I romanens andra del berättar H.H. hur han brukade betrakta Dolores när hon utövade 

föreställningslekar ”[...] by going through the mimetic actions of hearing a moan in the dark, 

seeing for the first time a brand new stepmother [...]” (L, 261). Han fortsätter med att berätta 

att han bland sina papper ännu har en lapp med förslag på mimetiska övningar. Lappen är 

inskriven i texten och inleds: ”Tactile drill”. Den avslutas sedan: ”You are a blind girl. Palpate 

the face of: a Greek youth, Cyrano, Santa Claus, a baby, a laughing faun, a sleeping stranger, 
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your father” (L, 261). Dessa känselövningar likar det som H.H. utsätter läsaren för och som på 

så sätt leder till att läsaren hamnar i position där själva läsandet innebär en medskuld. Ett 

annat exempel på hur namnet laddas är alliterationen i meningen ”Lolita, light of my life, fire 

of my loins”, vars lekfullhet lättar upp och bidrar till hur Lolita konstrueras som språklig och 

estetisk njutning (L, 7).  

Som Patnoe påpekar är det bara H.H. som kallar henne Lolita, medan de flesta andra kallar 

henne Dolly.27 Patnoe som lyfter vikten av att skilja på H.H:s Lolita och den ”verkliga” 

flickan ”bakom” konstaterar: ”When he sees the pregnant Dolly, he calls her by her preferred 

name until he recognizes in her the ’echo of the nymphet’ and envisions the young, ’velvety 

delta’ of his Lolita.”28 Eric van Ooijen tillhör dem som motsätter sig försök att söka efter eller 

undersöka den ”verkliga flickan” och diskuterar istället hur prosan bygger upp ett reaktivt 

eller affektivt referenssystem som leder tolkningen: 

 

Consequently, critics orientate themselves towards the absent individual, so 
as to see what she really is like, on the other side of the tinted textual window, outside of 
narration, freed from the erotics of language: but obviously, there is very little to find once 
one has peeled of all the layers of Nabokovian prose. 29 

 

Som van Ooijen påpekar finns det väldigt lite att hitta om man försöker ta reda på hur flickan 

verkligen är eller hur hon känner. Jag hävdar däremot att flickan ”bakom texten” antyds och 

att denna antydan står i direkt förbindelse med den erotiserade flickan, alltså inte går att 

lösgöras från. När läsaren tränas i att läsa namnet ”Lolita”, affekteras av det, kartlägga det 

som ett textuellt system och ladda det med föreställda bilder, ljud, lukter, känslor, uttalanden 

rörelser och så vidare, så kan läsaren också upptäcka det främmande i namnet ”Dolores” eller 

något annat av de namn som hon mer sällan kallas av H.H. Dolores eller Dolly väcker i 

kontrast till Lolita inte tillnärmelsevis samma igenkänningsfaktor. Jag menar att den antydda 

flickan är förbunden med romanens berättarstruktur och påverkar läsandet genom att vara just 

antydd. H.H. instruerar läsaren att känna Lolita genom honom och hans begär, medan den 

antydda flickan för en viss typ av läsare blir känselövningen i sig: Föreställ dig att du är en 

tolvårig flicka, att båda dina föräldrar är döda och att du släpas runt land och rike, enbart för 

att kunna utnyttjas sexuellt av en sjukligt besatt man i fyrtioårsåldern som hotar dig och 

knappt låter dig utanför dörren. En av svårigheterna med att tala om Nabokovs roman är att 

                                                
27 Elizabeth Patnoe. ”Lolita Misrepresented, Lolita Reclaimed: Disclosing the Doubles” (1995), s. 98. 
28 Patnoe (1995), s. 98. 
29 Erik Van Ooijen. ”Ogling Lo: For an Erotics of Literary Description” (2011), s. 10. 
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man för att överhuvudtaget kunna redogöra för dess innehåll, tvingas ta ställning till de 

situationer som beskrivs. Huruvida man som läsare sympatiserar med den antydda flickan 

eller saknar hennes närvaro ligger helt på läsarindividen. Det finns såklart olika sätt att låta sig 

påverkas av läsandet. Men den antydda flickan finns där som en påminnelse om att du som 

läsare inte kommer undan din läsarposition och medskuld som läsare, eftersom du tvingas se 

flickan med H.H:s ögon. Du kan inte välja att se den antydda flickan och du kan bara välja att 

sympatisera med den flicka som du själv föreställer dig. När H.H. riktar tilltalet till läsaren 

under redogörelsen för vistelsen på hotellet ”The Enchanted Hunters”, är det med 

uppmaningen att föreställa sig honom. Han har då precis redogjort för hur han gett flickan 

sömnpiller för att kunna våldta henne när hon sover, men misslyckats med att söva henne och 

därmed även sina våldtäktsplaner (L, 122). Det blir ytterligare en påminnelse om att din 

läsarposition innebär att du ”skapar” H.H. och därmed ”utför” hans brott:  

 
Please, reader: no matter your exasperation with the tenderhearted, morbidly sensitive, infinitely 
circumspect hero of my book, do not skip these essential pages! Imagine me; I shall not exist if 
you do not imagine me; try to discern the doe in me, trembling in the forest of my own iniquity; 
let’s even smile a little. After all there is no harm in smiling.” (L, 146) 

 

Det är trots allt en roman om en man och hans begär. Inte om en flickas utsatthet. 

 

Att tysta traumat i Lolita 

H.H:s försvarsretorik och spelet med läsaren som finns i Lolita H.H. gör att vissa läsare 

hamnar i skuldförskjutningens fälla genom att diskutera huruvida ”Lolita” är oskyldig eller 

inte. Att H.H. driver sitt eget fall kombinerat med konflikten mellan estetisk njutning och 

moralisk förkastlighet har fått vissa läsare att lägga skulden på flickan. På så vis kan de känna 

sig bekväma med att njuta av läsningen eller identifiera sig med, alternativt sympatisera med 

H.H. Genom att beskriva hur det kom sig att han började utnyttja flickan sexuellt och hänga 

upp sig på vissa detaljer och utelämna andra, lurar han läsaren att tro att den ”information” 

som han framhåller, behövs för att kunna ta moralisk ställning till vad som skildras. Att H.H. 

berättar för läsaren om sina misslyckade våldtäktsplaner på flickan under vistelsen på ”The 

Enchanted Hunters” och därefter berättar att flickan på morgonen tog initiativ till sex, 

fungerar som ett sätt för H.H. att öka sin trovärdighet i ”all sin ärlighet”, men det går inte att 

komma ifrån att han faktisk uttalar att han tänkt våldta flickan. Oberoende av vad som hände, 

så vet läsaren redan vad som skulle ha hänt om det hade lyckats. 

Att förskjuta skulden på flickan är något som H.H. själv gör, men genom att göra det med 

ironi och skapa en offerroll åt sig själv som ”offer för sitt begär”. När han berättar om 
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vistelsen på ”The Enchanted Hunters” ger han läsaren indikationer på att hon är i färd med att 

berätta för honom om sexuella upplevelser hon haft på sommarlägret. H.H. berättar hur han 

avbryter henne, ber henne att sova och lämnar hotellrummet i väntan på att sömnpillrena han 

gett henne ska verka, varpå han säger: ”I was not unduly disturbed by her selfaccusatory 

innuendoes. I was still firmly resolved to pursue my policy of sparing her purity by operating 

only in the stealth of night, only upon a completely anesthetized little nude.” (L, 139 ff). Här 

ironiserar han över flickans ”skuld” genom att antyda att hon inte är oskuldsfull och han 

tänker våldta henne när hon sover för att skydda hennes ”purity”. Den sortens retorik har fått 

många teoretiker att ägna sig åt försök att reda ut vad som händer i situationerna, men har 

dessutom fått vissa att blanda ihop oskuldsfull, oskyldig och sexuellt oerfaren. Flickan kan 

exempelvis skuldbeläggas för att inte bete sig ”oskuldsfullt”.30 En av anledningarna till 

skuldförskjutningen är konsekvensen av spelet med förbrytarrollen och offerrollen. Tystandet 

av traumat innebär att det ligger på läsaren att skapa en offerroll åt flickan. I de läsningar där 

hon anses medskyldig eller skyldig, vare sig det som argumenteras att hon är sexuell i sin 

egen rätt eller av ”demonisk natur”, så kan båda dessa förhållningssätt sökas till hur 

förbrytar/offer-tänkandet hela tiden uppmuntras hos läsaren. I den metafiktiva kontexten med 

den fängslade mannens ”manuskript” som John Ray, Jr uttrycker det i det fiktiva förordet har 

det redan under romanens första sidor konstruerats en föreställning om att det finns en 

förbrytare och ett offer i H.H:s skildring. Men mellan H.H:s skildringar av sina sexuella 

övergrepp på flickan och den antydda verkligheten med den antydda flickan finns ett utrymme 

för läsaren att söka en offerroll baserat på antaganden och slutledningar.  

 
Människoförakt och kvinnoförakt 

Min röst ska nu komma från en annan plats i rummet. I Min röst är språket genomsyrat av 

människoförakt. Utanförskapet som det ensamma berättarjaget upplever är ett 

avståndstagande från människorna, vilka berättarjaget äcklas av och föraktar: ”Samma 

människor i andra kläder och med andra ansikten går där fram och tillbaka mellan väggarna 

och gapar stort med uppspärrade ögon. Fettet lägger sig i valkar utmed deras nackar när de 

tittar långt upp mot den högsta punkten.” (M, 88). I sällskap av de fyra namngivna 

romanfigurerna tillåts-, eller tillåter sig ”den ensamme” dela sitt människoförakt. Och i 

sökandet efter en gemenskap mördar den ensamme som de har mördat, påhejad och mött av 

deras uppskattning. 

                                                
30 För mer om skuldförskjutningen, se Patnoe: 
 Elizabeth Patnoe. ”Lolita Misrepresented, Lolita Reclaimed: Disclosing the Doubles” (1995), s. 98. 
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Kaninen mördar unga kvinnor. Han berättar för berättarjaget hur han skrattar åt deras 

förvirrade tal efter att han slagit dem i huvudet och deras rädsla när de förstår att de kommer 

att dö (M, 73). Kaninen berättar också vad han gör med deras kroppar. En del tar han bort 

huvudet från och andra inte, han berättar hur han sminkar dem och placerar dem i olika 

kroppsställningar. Berättarjagets människoförakt, tvångstankar och beteende smälter samman 

med deras liv och gärningar. 

 Om sina kvinnliga offer säger Kaninen: ”Jag gav dem olika ansikten. Bättre än de som de 

förut haft. Jag gav dem röda läppar, vackra ögon och tog hand om dem och borstade deras hår 

tills det glänste.” (M, 74). När berättarjaget mördar en receptionist, dyker Kaninen plötsligt 

upp och säger: ”Glöm för all del inte bilderna […] jag kan inte vänta.” (M, 78). Därefter går 

berättarjaget och köper läppstift för att sminka kvinnan med, eftersom hon har ”fel nyans” (M, 

83). När berättarjaget och kvinnan har stämt träff på en restaurang beskrivs hon på ett oerhört 

nedlåtande och hänsynslöst sätt: 

 
Hon är som de andra. Hon äter och dricker utan att för ett ögonblick bry sig om hur tungan rör sig. 
Hon har en depå av fett under sin haka. Hon har skönhetsfläckar på fel ställen. Jag vill säga henne 
att fulländningen har inga grader. Det som inte är fulländat blir än mer bristfälligt, än mer stötande, 
än mer kväljande då det är så uppenbart och väl synligt att hon gjort ett antal fåfänga försök att vara 
vacker. Att hon faktiskt tror sig vara vacker. Att hon tror att andra ser henne som vacker. (M, 77) 

 
 
Det våldsamma människoföraktet tar sig också våldsamma uttryck. På åtskilliga ställen i 

romanen beskrivs ingående hur människor mördas och vad mördarna sedan gör med deras 

kroppar: Hur de tas isär, förstörs, eller begravs. På ett ställe i romanen beskrivs också hur 

rengöringsmedel och blekmedel används för att förstöra kropparna. Men människoföraktet i 

Min röst ligger också i människans ytlighet och ignorans mot naturen. För berättarjaget är alla 

människor svaga och ofulländade. För att fulländas måste de dö så att deras kroppar kan 

återförenas med naturen. Man saknar närvaron av människor i Min röst. De kommer bara 

fram i ytliga och föraktfulla beskrivningar. Det är nästan bara i beskrivningarna av morden 

som man känner närvaron av människor i texten. Bara då beskrivs deras känslor. Annars är de 

på ett nästan kusligt sätt bara yta och flyktiga artighetsfraser eller kommentarer. Det är mellan 

berättarjaget, Kaninen, Clownen, Aposteln och Odjuret som känslorna förmedlas.  
 
Lolita. H.H:s kvinnoförakt grundar sig liksom i Min röst på perfektion. Och hans definition 

av perfektion är ”nymfetten” (L, 15). Genom nymfetten avhumaniserar han flickan. I Lolita är 

kvinnokroppen uttryckligen ett hot för H.H. Hans besatthet av flickan följs åt av rädslan att 

hon skall växa upp till en kvinna och därigenom förlora sin ”nymfettmagi”. H.H. hämtar 
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flickan från sommarlägret och mäter hennes kropp för att kontrollera att hennes lårmått inte 

blivit för stort och säger åt henne att inte äta så mycket. När han uttrycker vikten av att hon 

äter nyttig mat har det inte med hennes hälsa att göra, utan med rädslan att hennes kropp skall 

växa eller förlora sin nätthet och därmed inte längre leva upp till nymfett-idealet. Hans begär 

till barn är kopplat till ett maktbegär och kontrollbehov, men också till ett slags mindervärde, 

eller manlighetskomplex. De återkommande liknelserna han gör med slavinnor under antiken 

förtydligar det maktbehov som man kan utläsa ur hans retorik. Innan han träffade flickan gick 

han till prostituerade barn. H.H:s begär till just ”Lolita” förstärks av hans möjlighet att kunna 

kontrollera henne.  

 

Förklädnader och kameleonter 

Lolita. H.H:s intellektuella, belevade, och blygsamma sätt får honom av hans omgivning att 

framstå som en moraliskt oantastlig man. Att han av omgivningen uppfattas som en 

gentleman är hans täckmantel. När det behövs kan han därför utnyttja omgivningens 

uppfattning om honom för att kontrollera flickan. Exempelvis genom att framställa oviljan att 

låta henne träffa jämnåriga pojkar som faderligt överbeskyddande. Första gången som H.H. 

får syn på flickan beskriver han sig skämtsamt som förklädd till vuxen: 

 
In the course of the sun-shot moment that my glance slitherd over the kneeling child (her eyes 
blinking over those stern dark spectacles – the little Herr Doktor who was to cure me of all my 
aches) while I passed by her in my adult disguise (a great big handsome hunk of movieland 
manhood), [...] (L, 42) 

 
 
Hans ”adult disguise” antyder att han kan betrakta barnet, utan att det fördenskull väcker 

några misstankar om hans inre begär. Intrycket det ger är att H.H:s betraktar sin kropp som 

rekvisita, när den inte används för att ägna sig åt pedofila dagdrömmerier och handlingar. 

Även hans intellektualitet fungerar som en förklädnad. Men H.H:s beskrivning av sig själv 

som attraktiv kan också ses som en del av den retoriska strategi som döljer flickans trauma 

genom krass logik, som att betona det faktum att han inte införlivar föreställningarna om 

pedofilen som ful som en sorts förmildrande omständigheter. H.H. ironiserar också över sin 

förklädnad och förbrytarroll i början av andra delen av romanen när de reser runt i landet och 

flickan betraktar en vägg med bilder av efterlysta förbrytare: ”If you want to make a movie 

out of my book, have one of these faces gently melt into my own, while i look.” (L, 252). 
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Min röst ska nu komma från en annan plats i rummet. Som tidigare nämnts framstår de fyra 

namngivna romanfigurerna i Min röst som karikatyrer. Kaninen i sin kanindräkt skiftar 

exempelvis i färg, som om färgen ändrades med humöret. Än är han körsbärsröd, lila, blå, vit, 

rosa och gul. Kaninen berättar också att han hade en bil ”vars nyans skiftade med ljus och 

skugga, med dagtid och mörker” (M, 70). Och Clownen med sin clownkostym säger under sin 

presentation: 

 
Inte frågar någon vem som döljer sig bakom den röda och den vita färgen. Om kostymen passar. 
Om man kanske i verkliga livet är ett par storlekar mindre än vad man ser ut att vara. Om man 
kanske har en mycket mindre mun än den man målat röd. Och om ens händer kanske inte är så 
mjuka och så släta som de blir i Clownens vita handskar. (M, 95) 

 

Clownen frågar sig också: ”Och kanske är man bara den som syns, den som är synlig, och där 

under finns det kanske inte något annat. Kanske finns där ingen annan under dräkten. Eller 

kanske finns där någon annan, finns verkligen någon annan, så helt annan att man aldrig 

skulle tro att det var jag.” (M, 95). Deras förklädnader är en del av berättarjaget, men fungerar 

snarare som delar av berättarjagets inre liv. Liksom H.H. i Lolita är ”förklädnaden” ett 

vanligt, vardagligt, städat, eller stiligt yttre. Genom att avidentifiera sig med människorna 

framstår berättarjagets yttre som en förklädnad. 

 

Mönster  
Lolita. Som tidigare nämnts fokuserar van Ooijen till stor del på hur affektiva strategier i 

Lolita ser ut och vilka konsekvenser det har för läsningen: Hur mönster och upprepningar i 

kompositionen leder läsaren till en viss tolkning av språket. Ett av exemplen ur romanen som 

lyfts fram är en beskrivning av landskapet. van Ooijen konstaterar: ”Description, in this sense, 

is a machine of affections, complex and composed. For mixed into the beautiful is the nasty 

and naughty: the lover’s discourse and the pervert’s discourse combined, woven into the same 

sentence, sung in the same voice.”31 van Ooijen refererar även till Nabokovforskaren Eric 

Naimans sätt att beskriva strategin: ”Nabokov encourages and even trains his readers to make 

illicit, seemingly unwarranted, and often libidinally charged interpretive associations as an 

essential step in the understanding of his texts.”32 

Landskapet beskrivs ofta med poetisk kontrastrikhet, där skönt och behagligt ställs mot fult 

och obehagligt. Ungt, friskt, och luftigt ställs i kontrast till tungt, gammalt, och murket. 

                                                
31 Erik van Ooijen. ”Ogling Lo: For an Erotics of Literary Description” (2011), s. 2. 
32 Eric Naiman. Nabokov, Perversely, Ithaca and London: Cornell University Press, 2010, s. 8. 
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Därigenom skapas en språklig diskurs inom vilken allt återkopplas till H.H:s ”nymfolepsi”. 

Det är en av anledningarna till att det är svårt att tala om flickan i texten. Hon är bunden till 

H.H:s begär, och begäret genomsyrar i sin tur språket. van Ooijen pekar på hur en beskrivning 

av berg i första hand fungerar som ett uttryck för H.H:s begär: 

 

As a description, this passage does not identify places and objects so much as it produces patterns, 
prompting through the notion of passing landscapes and the rocking alliterations of pale puffs and 
phallic formations a synthetic reading of movement and sound. No one is speaking here, pointing 
out things and telling us what they are like; but someone is chanting, lulling us in with a lullaby.33  

 

Vad som menas är att de språkliga mönstren eller ”mässandet” har en slags hjärntvättande 

effekt på läsaren. Att uppslukas av romanens poetiska kvaliteter är att uppslukas av H.H:s 

begär. 

 

Min röst ska nu komma från en annan plats i rummet. Min röst har i allra högsta grad något 

mässande över sig. För att låna språk ur romanen: ”Orden klapprar liksom stenar, som 

fallande stenar mot det nakna berget” och ”rösterna förs samman i en kör som stiger upp mot 

himlen, vänder sig upp mot det bleka.” (M, 13). 

Som Olsson talar om i ”En dånande tystnad: Lotta Lotass”, är ljudligheten och 

våldsamheten utmärkande drag i Lotass texter.34 I Min röst mässas berättarjagets tvångstankar 

fram genom det rena och smutsiga, det stora kraftfulla och lilla sköra: De ”blanka” 

maskinerna och de ”flottiga” människorna är exempel på ordens vikt i romanen. Maskinerna 

framställs som starka och vackra, medan människorna beskrivs som svaga och motbjudande. I 

Min röst skulle en maskin aldrig vara oljig och en människa skulle aldrig vara glänsande. 

I början av romanen placeras läsaren ”[d]är människa har ätit människa. Där marken 

druckit blod och ånger. Där dödens stillhet i dagar och i år och i tidsåldrar skall bevara spår av 

dem som drivits där igenom och sedan försvunnit.” (M, 9). Och det är många lager som skrivs 

fram – läsaren placeras under marken, mellan dess lager och avlagringar av stenar och jord. 

Clownens hus är “byggt på sumpmark” (M, 99) och därunder hamnar kropparna. Det är som 

om dessa lager finns i texten så att något skall kunna döljas. För att vissheten om något dolt 

eller outtalat ska få utrymme: Barndom, trauma, brott, sjukdom, och död finns mellan lagrena. 

Visas upp ibland, täcks över ibland, men finns där. 

                                                
33 Erik Van Ooijen. ”Ogling Lo: For an Erotics of Literary Description” (2011), s. 2. 
34 Ulf Olsson. ”En dånande tystnad: Lotta Lotass” (2009), s 146 ff. 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Lotass skildringar av miljöerna och människorna i Min röst har ofta samma 

grundkomponenter. På samma sätt som marken i staden beskrivs som asfalt och betong på 

jorden, och som marken beskrivs med alla dess lager av skiffer och stenar, sediment, färger 

och avlagringar beskrivs människorna som lager av flott, smink, kläder utanpå kroppen. 

Det gamla och det nya, det naturliga och det konstgjorda ställs i kontrast där människan 

representerar det konstgjorda. Människan våldför sig på naturen men lyder samtidigt under 

dess lagar. Av de ord som upprepas romanen igenom och som beskriver både det nya och det 

uråldriga finns gasen. 

 

Kalla den neon, den nya gasen. Ju mindre vi låter rörets diameter vara dess mer intensivt blir ljuset 
och dess högre spänning krävs för att illuminera. Den kan inte brukas som vanlig ljuskälla, men 
den tränger helt igenom såväl regn som dimma och drar till sig blicken. (M, 38) 

 
Vilka insekter kommer för att uppsöka dem? Hur mycket gas håller vävnaden efter några dagar och 
några veckor? (M, 69) 

 

Neon är den nya gasen. Den som drar till sig blicken och som människorna söker sig till. Och 

så kroppens gas, förruttnelseprocessens gas, den uråldriga som drar till sig insekter. Allt detta 

betraktar berättarjaget. Människorna observeras. När man läser Min röst färdas man genom 

material och ämnen, genom bilder och ljud. Det finns många kontraster, som högt och lågt: 

”Lika långt som tornet sträcker sig mot himlen, lika långt och längre sträcker det sig ned i 

marken.” (M, 130). Och som redan nämnts, återkommande lager och skikt: ”Långt långt under 

marken löper tunnlar under tunnlar” (M, 128).   

 
 
Olika typer av konsumtion i Min röst 

Romanens första sidor beskriver vandrande isfloder, landmassor som förflyttar sig, 

sandstormar och masugnsvindar som tar berättarjaget och läsaren till staden med dess 

konstgjorda ljus: ”Jag ser mitt ansikte försvinna, ser det översköljas och upplösas i en flod av 

ljus. Jag är en del av staden”. Och där finns spelhallar, gallerior, boulevarder, kaféer, hotell 

och restauranger. Och människorna där beskrivs som en konsumerande ytlig massa. I 

spelhallen: ”Detta är massorna. Detta är hopen i vars bottenlösa leda och fåfänga drömmar 

husens grundpelare drivits ner. Detta är den oundgängliga mängden som var dag fyller upp 

alla hallar och trånga passager” (M, 55). I gallerian: ”Jag går igenom gallerian. Vatten porlar i 

fontäner och rör sig i vågor längs kanalen. Det är omöjligt att skilja de konstgjorda från de 

som är äkta.” På boulevarden: ”Människor i ljusa, lätta kläder rör sig upp och ner längs 



26 
 

boulevarden. Och de slukar allt och vill ändå alltid ha mer och om de inte såg mig skulle jag 

falla på knä och kyssa marken.” (M, 79). 

Min röst drar tydliga skiljelinjer mellan människans konstruerade miljöer och naturen. 

Staden framträder som plastig och tillfällig mot beskrivningarna av de ingående 

beskrivningarna av naturen och dess krafter. Att marken i staden beskrivs som övertäckt av 

betong och asfalt framstår nästan som ett varsel om de krafter som kan krossa denna yta. På 

samma sätt framstår människorna som bräckliga genom kontrasten av de ytliga 

beskrivningarna av dem och deras syntetkläder, ljusblå plastkostymer, färgade hår, 

sönderblekta tänder, lager av smink, och de detaljrika beskrivningarna av de mördade 

människornas dekomposterande, uppstyckade, sönderfrätta, eller nedfrysta kroppar. Som 

tidigare konstaterats så är det nästan enbart i de situationer då seriemördarna beskriver offrens 

reaktioner innan de dödas som människorna blir synliggjorda som något annat än yta. Något 

icke-plastigt. Det är på det sättet som människokroppen är del av den språkliga utopin i Min 

röst. Och det är genom berättarjagets konsumtion av socker som berättarjaget synliggörs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

AVSLUTNING 

Slutdiskussion 
I Min röst kommunicerar berättandet en splittring, tvångstankar och galenskap, ett 

övertäckande av ett våld eller ett trauma och sökandet efter något gemensamt. De namngivna 

mördande romanfigurerna framställs som karikatyrer iscensatta genom en sammansvärjning 

som liknar ett framskrivet eller fantiserat rollspel. De är delar av någons galenskap. Men 

seriemördarna är inte de enda förbrytarna i romanen. Det är också informationssamhället och 

konsumtionssamhället. Människans hybris och därmed självdestruktiva tendenser: 

Människans våld mot naturen som slår tillbaka. Det gemensamma i Min röst skildras genom 

kontraster: Våld och ömhet, avstånd och närhet, ljus och mörker, högljudda smällar och 

komplett tystnad, himmel och jord, skallben och puder. Någonstans däremellan finns en 

mänsklig bräcklighet.  

I Lolita fungerar språket och berättandet skönmålande av det brott som begås och döljande 

av det trauma som ligger bakom brottet. Texten påtvingar läsaren en position i vilken läsaren 

bara delges H.H:s  perspektiv, vilket innebär en sorts delaktighet i H.H:s utnyttjande av det 

barn som hans begär är riktat mot. Genom att utnyttja sitt urvalsprivilegium som berättare 

placerar han sitt begär i berättelsens centrum. Han använder humor och ironi för att distrahera 

läsaren från situationens allvar och dölja flickans trauma, och hans framställning av sig själv 

som offer för sitt begär bidrar till en förskjutning av skulden över på flickan. Den moraliska 

insikt som H.H. påstår sig ha nått undermineras av att hans språkliga framställning av henne 

är en slags reproduktion av brottet. Att flickan så som H.H. ser henne är så djupt invävd i 

språket, skapar en koppling mellan själva läsandet och H.H:s begär och utnyttjande av henne. 

Det antyds bland annat i romanens två avslutande meningar: ”I am thinking of aurochs and 

angels, the secret of durable pigments, prophetic sonnets, the refuge of art. And this is the 

only immortality you and I may share, my Lolita” (L, 352). ”The refuge of art” blir på så sätt 

H.H:s förevigande av sitt brott.   
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Sammanfattning 
I den här uppsatsen har jag undersökt hur motivet förbrytaren konstrueras i Lotta Lotass Min 

röst ska nu komma från en annan plats i rummet och Vladimir Nabokovs Lolita. Genom att 

granska olika berättarstrukturella aspekter, såsom metafiktiva element, sanningsanspråk och 

pålitlighet i berättandet har jag diskuterat förbrytarens position i texten. Jag har även tagit 

hänsyn till läsarens position och medskapande i konstruktionen av motivet och undersökt hur 

begreppet moral används i framförallt Lolita. Därefter har jag fokuserat på återkommande 

mönster och utmärkande teman i texterna. Syftet var att se hur språket och strukturen speglar 

förbrytarens maktposition och vad det får för innebörd för bland annat offerpositionen. Men 

jag har också tittat på hur förbrytaren framställs: Hur förbrytaren beskrivs eller uppfattas av 

omgivande romanfigurer, hur människosynen ser ut och hur förhållanden framställs i 

romanerna .  
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